
{ ريغ��ا )التفي��ا( – يدين الباحث���ون في علم 
الفايروس���ات الى العالمة الالتفية الراحلة 
»اينا موتسينيتس« التي بدأت منذ ستينات 
الق���رن الماضي بالتخطيط لع���الج الخاليا 
الس���رطانية بفايروس يزيد مناعة الجس���د 
الخبيث���ة. وتواصل���ت  الخالي���ا  ويهاج���م 
البحوث بي���ن فريق طبي م���ن علماء التفيا 
على مدى سنوات تحت اشراف البروفسورة 
موتس���ينيتس التي شخصت س���تين نوعا 
من الفايروس���ات اس���تخلصت خمسة منها 
في عالج للس���رطان يضاف ال���ى العالجي 

الكيميائي والجراحي.
عالجه���ا  بتس���جيل  التفي���ا  وتفخ���ر 
الفايروسي التي اطلقت عليه اسم »ريغفير« 
ال���ذي يع���د اول ع���الج فايروس���ي لمرض 
العص���ر، ويتميز بقدرته قتل مائة الف خلية 
س���رطانية مقابل خلية س���ليمة واحدة عند 

حقن جسم المريض به.

وشهدت »العرب« مع عدد من المراسلين 
عل���ى م���دار يومي���ن في زي���ارات لخمس���ة 
مراكز عالجية وطبي���ة وجامعية، وااللتقاء 
باالطباء والباحثين المش���رفين على العالج 
الفايروسي مدى التطور التي تشهده التفيا 

في استخدام هذا النوع من العالج.
وأكدت وزيرة الصحة الالتفية »إنغريدا 
سيرسن« على ان بالدها تسعى للتعاون مع 
المنظمات الطبي���ة الدولية لعرض منجزها 

في العالج الفيروسي.
وقال���ت ف���ي لق���اء م���ع وس���ائل االعالم 
حضرت���ه »الع���رب« في العاصم���ة ريغا »ان 
المشكلة الحالية تكمن في الضرائب العالية 
المفروضة على تس���جيل الدواء في االتحاد 

االوروبي«.
وتواجه التفيا صعوبات لوجس���تية في 
تس���جيل العالج الفايروسي »فيروثوروبي« 
االتح���اد  ف���ي  باس���مها  للس���رطان  االول 

المالي���ة  الضرائ���ب  بس���بب  االوروب���ي 
المفروضة عليه، لكنها تأمل في المس���تقبل 
ان تكون مصدرا لع���الج مرض العصر بعد 
النتائج الت���ي وصفت بالمذهلة التي طبقت 

على عدد كبير من المرضى.
وكانت لجن���ة طبية من المجلس العلمي 
لمركز الس���رطان الس���وفيتي )موسكو( قد 
توصلت عام 1985 بعد التجارب الس���ريرية 
الواس���عة النطاق الى نتائج مش���جعة  في 
اس���تخدام فايروس RIGVIR بعالج مرضى 

سرطان الجلد.
وف���ي ع���ام 1987 ت���م القي���ام بالتجارب 
الس���ريرية في مركز طب األورام السوفيتي 
واألدوية السرطانية، بإذن من لجنة االدوية 
حيث تمت الموافقة على س���المة استخدام 
المصابي���ن  للمرض���ى   RIGVIR ع���الج 

بسرطانات ميؤوس منها.
وفي 29  نيسان )أبريل( 2004 تم تسجيل 

ع���الج  »ريغفي���ر« ف���ي الوكال���ة الحكومية 
لألدوية في جمهورية التفيا. وبعدها باربع 

سنوات
صار الدواء متوفرا في صيدليات التفيا.
اين���ا  بالباحث���ة  التفي���ا  وتفتخ���ر 
موتسينيتس التي واصلت منذ عام 1972 مع 
نخبة من فريق مس���اعد لها في زمن االتحاد 
السوفيتي الس���ابق، تجاربها اليجاد عالج 
فايروس���ي وس���ط طوق أمني من السلطات 

آنذاك.
ولم تس���تطع موتس���ينيتس التي رفعت 
ش���عار »ي���ا أطب���اء العالم اتح���دو من أجل 

عالج الس���رطان« من الس���فر خارج االتحاد 
الس���وفيتي ط���وال حياتها بس���بب الرقابة 
العالية عليها من قبل وكالة االس���تخبارات 
الس���وفيتية »كي جي ب���ي«، حتى انها حين 
تلقت دعوة من مؤتمر طب���ي ياباني آنذاك، 
رفض���ت الس���لطات س���فرها تحت مس���وغ 

الخشية عليها من االغتيال.
وواصل���ت بحوثها بعد اس���تقالل التفيا 
الس���وفيتي،  وتف���كك جمهوري���ات االتحاد 
ودفع���ت ابنائه���ا جميعا ال���ى الطب، لحين 
وضعها ال���دواء الذي يطل���ق أمال لمرضى 
العص���ر بعالج مختلف وباق���ل اضرار على 
الجسد. وتعد اينا موتسينيتس رمزا وطنيا 
في التفي���ا ويقوم ابنائه���ا واحفادها اليوم 
ب���ادارة مركز طبي ف���ي العاصمة )ريغا( من 
اجل استمرار البحوث الفايروسية لتطوير 

العالج.
ونجح االطباء في التفيا بتحقيق نس���بة 
عالي���ة في ع���الج مرض���ى س���رطان الجلد 
والمعدة والقولون والمستقيم والبنكرياس 
والكل���ى والمثان���ة والبروس���تاتا والرئ���ة 
والرح���م، عبر فايروس »ريغفي���ر« المهاجم 
للخاليا الس���رطانية بعد رفع مناعة جس���م 

المريض.
ويتمي���ز الع���الج الذي أخ���ذ مقطعا من 
اسم العاصمة الالتفية »ريغا« مع مقطع من 
كلمة فايروس، بقدرته عل���ى تمييز الخاليا 
الخبيث���ة ع���ن الخالي���ا الس���ليمة، فيهاجم 

االولى من دون تأثير يذكر على الثانية.
الفايروس���ي  الع���الج  تأثي���ر  ويرتب���ط 
المتداول حاليا في المراكز الطبية الالتفية، 
م���ع تفعيل األنس���جة اللمفاوي���ة والخاليا 
المناعية، لزيادة االس���تجابة للفيروس من 

أجل مهاجمة الخاليا الخبيثة.
وتأمل البالد ان تتحول مراكزها الطبية 
الى وجهة للس���ياحة الطبي���ة، بعد عرضها 
لنوعية عالج متط���ور يضاهي المتوافر في 

أكثر مراكز العالم الطبية.
وق���ال وزي���ر وزي���ر االقتص���اد الالتفي 
انغريد سيرس���ين ف���ي اجابة على س���ؤال 
»العرب« حول الس���ياحة العالجية، ان بالده 
تضع ف���ي أولوياتها تحقيق اس���تراتيجية 
وض���ع التفيا كإح���دى دول العالم المتقدمة 

في مجال السياحة العالجية.
واس���تطات التفيا حديثة االستقالل عن 
االتحاد الس���وفيتي الس���ابق بناء اقتصاد 
متصاعد على مر الس���نوات السابقة جعلها 
تنال عضوية االتح���اد االوروبي عام 2004، 
االوربي���ة  العمل���ة  تس���تخدم  ان  وينتظ���ر 

الموحدة )يورو( عام 2014.
فالدي���س  وزرائه���ا  رئي���س  وق���ال 
دومبروفس���كيس ''نخط���ط لالنضم���ام إلى 
منطق���ة الي���ورو في بداي���ة كان���ون الثاني 
)يناي���ر( 2014، ووفق���ا لبن���ك التفي���ا فمنذ 
أيلول )س���بتمبر( نفذنا تقريبا كل المعايير 

المطلوبة''.

)العرب( تشهد على أول عالج فايروسي ملرض العصر في التفيا
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صحة

◄ مخاطر التدخين على المدخنين 
وأطفالهم معروفة عند الجميع ، 

لكن بحثا جديدا يظهر أن التعرض 
للنيكوتين يسبب إصابة أحفاد 

المدخن بالربو.
ويعد الربو مشكلة صحية كبيرة،  

وهو من أكثر األمراض المزمنة 
شيوعا بين األطفال.

◄ ذكرت دراسة أميركية أن القيام 
بتغييرات في النظام الغذائي لمدة 

8 أسابيع قبل المباشرة بالحمية 
يساعد في الحفاظ على الوزن 

المفقود.
وقالت ميكايال كيرنين، من مدرسة 

الطب بجامعة ستانفورد األميركية، 
في دراسة نشرت في دورية »جورنال 

أف كونتالتينغ إند كلينيكال 
سايكولوجي« الطبية، إن »النساء 

اللواتي قمن بتغييرات بسيطة 
في نظامهن الغذائي على مدى 

8 أسابيع قبل المباشرة الفعلية 
بالحمية كّن أكثر نجاحًا في الحفاظ 

على الوزن الذي تخّلصن منه«.

◄ بدأ علماء من مستشفى هاله 
الجامعي في ألمانيا اآلن تطبيق 

فكرة لخفض خطر استيقاظ 
المرضى أثناء العمليات الجراحية.

جرب الباحثون فكرتهم على 23 
مريضا حتى اآلن ونشروا نتائج 
الدراسة في مجلة »جورنال اوف 

نويروسيرجيكال أنيسيسيولوجي« 
المعنية بأبحاث التخدير ويعتزمون 
اآلن بدء مشروع بحثي بهذا الشأن.

طور أستاذ جراحة األعصاب 
األلماني كريستيان شتراوس 

وأستاذ التخدير ميشائيل بوخر 
هذه الطريقة بالتعاون مع فريق من 

خمسة أطباء.
وأوضح بوخر أن »االستيقاظ 

المبكر من التخدير يسبب خوفا 
قديما لدى اإلنسان« ولكنه قال إن 
هذا االستيقاظ نادر الحدوث جدا 

إذا نظر لجميع المرضى إجماال وإن 
النسبة اإلحصائية له ال تتجاوز 

1 من 1400 »ولكن هناك بعض 
المرضى ترتفع لديهم هذه النسبة 

إلى 1 من كل مئة مريض أثناء 
جراحات معينة«.

املشروبات الغازية تزيد خطر الجلطة

املوز يحل محل البطاطا في الدول النامية

الده���ون المتحولة ترفع الكوليس���ترول »الضار« 
لك���ن ليس لها تأثير دائم على مس���توى الس���كر 

في الدم.

مش���اهدة فيلم رع���ب تغنيك ع���ن نصف 
ساعة من المشي، من حيث حرق السعرات 

الحرارية.

اكتش���فت دراس���ة جديدة أن لق���اح األنفلون���زا قد يحمي 
القلب أيضا من األزمات والجلطات.

 

عالج »ريغفير« أمل طبي ينتظر انتشاره في دول العالم

باختصار

{ طوكيو – أظهرت دراسة يابانية أن النساء 
الالتي يتناولن المشروبات الغازية السكرية 
كل يوم تقريبا تزيد لديهن بنس���بة 83 بالمئة 
احتم���االت اإلصابة بنوع معين من الجلطات 
أكثر من النس���اء الالتي نادرا ما يتناولن تلك 

المشروبات.
وتتف���ق النتائج الت���ي نقلتها رويترز عن 
الدوري���ة األميركية للتغذي���ة االكلينيكية مع 
عدد من الدراس���ات األخرى الت���ي تربط بين 
المش���روبات الس���كرية وعدد كبير من اآلثار 
الصحي���ة الس���لبية وم���ن بينه���ا النوب���ات 
القلبية والبدانة والسكري وتشجع إجراءات 

الحكومة مث���ل الحظر الذي فرضته نيويورك 
على المشروبات الغازية ذات الحجم الكبير.

ونظرا لتوفر المش���روبات الغازية بدرجة 
متزاي���دة في اليابان خ���الل العقود الماضية 
أراد باحث���ون برئاس���ة هيروياس���و ايس���و 
بجامعة أوس���اكا معرف���ة م���ا إذا كان الذين 
يش���ربون الص���ودا يواجه���ون مخاطر أعلى 

لإلصابة بأمراض القلب والجلطات أم ال.
ونقال عن رويترز، كتب ايس���و وفريقه في 
إش���ارة إلى نوع الجلطة الذي يقترن بتراكم 
صفائح في الش���رايين »تناول المش���روبات 
الغازي���ة يرتب���ط بزي���ادة مخاط���ر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية بين النساء.«
وش���ارك نحو 40 ألف شخص في اإلجابة 
عن أس���ئلة بش���أن النظام الغذائي والصحي 
ونمط الحياة م���رة في عام 1990 ومرة أخرى 

بين 1995 و2000 . 
وقس���موا إل���ى أربع مجموع���ات – الذين 
ن���ادرا م���ا يتناول���ون المش���روبات الغازية 
وأولئ���ك الذي���ن يتناول���ون كوب���ا أو اثنين 
أس���بوعيا والذين يتناولون ثالثة إلى أربعة 
أك���واب أس���بوعيا وأولئك الذي���ن يتناولون 

مشروبا غازيا كل يوم تقريبا. 
والمش���روبات الغازية ه���ي التي تتكون 
من صودا محالة بالسكر والعصائر وليست 
الص���ودا المنخفضة الس���عرات الحرارية أو 

عصائر الفاكهة الخالصة بنسبة 100 بالمئة.
وتتب���ع الباحثون عدد األش���خاص الذين 
أصيبوا بأمراض القل���ب أو أصيبوا بجلطة 

من بداية فترة الدراسة حتى عام 2008 .
وم���ن بين 11800 امرأة ن���ادرا ما يتناولن 
مش���روبا غازي���ا أصيب���ت 205 أو 1.7 بالمئة 
بس���كتة دماغية. ومن بين 921 امرأة يتناولن 
مشروبا غازيا يوميا أصيبت 28 أي 3 بالمئة 

بسكتة دماغية.
ولم يرصد فريق البحث صلة لدى الرجال 
الذي���ن يتناولون مش���روبات غازية ومخاطر 
اإلصابة بجلطة ربما ألن الرجال الذين ظهرت 
عليهم أعراض أمراض القلب قللوا من تناول 

الصودا من تلقاء أنفسهم.

{ لندن – أفاد تقرير حديث أن تغير المناخ قد 
يدفع محاصيل من عائلة الموز إلى أن تصبح 

مصدرا غذائيا بالغ األهمية للماليين.
وقال باحثون لدى مؤسسة »سي جي اي 
ايه ار« للش���راكة الزراعية أن الثمار قد تحل 

محل البطاطا في بعض الدول النامية.
وقد يصب���ح نبات المنيه���وت واللوبياء 
الظفري���ة غير المعروفة كثيرا من المحاصيل 
الغذائي���ة المهم���ة الت���ي تؤدي إل���ى ارتفاع 

درجات الحرارة.
وس���وف يتعين على الن���اس التكيف مع 
القائمات الجدي���دة والمتنوعة لألطعمة بعد 

اضمحالل المحاصيل التقليدية.
واستجابة لمطلب من لجنة األمم المتحدة 
المعني���ة باألم���ن الغذائ���ي العالم���ي بحثت 
مجموعة م���ن الخبراء  اآلث���ار المتوقعة من 
تغي���ر المناخ على 22 من المنتجات الزراعية 

بالغة األهمية في العالم.
وتوقع الخبراء تراج���ع مرتبة أهم ثالثة 
محاصيل في العالم من حيث إمداد الجس���م 
بالس���عرات الحراري���ة وه���ي ال���ذرة واألرز 

والقمح في العديد من الدول النامية.
ويعتق���د العلماء أن البطاط���ا التي تنمو 
عل���ى نح���و أفضل في األج���واء الب���اردة قد 
تتع���رض لمزيد من المعاناة بس���بب ارتفاع 
األح���وال  واضط���راب  الح���رارة  درج���ات 
المناخية. ويقول المش���رفون على البحث أن 
ه���ذه التغيرات »قد تتي���ح بداية زراعة أنواع 
م���ن الموز« في المناط���ق المرتفعة، حتى في 

المناطق التي تزرع فيها البطاطا حاليا.
ويص���ف التقري���ر القم���ح بكون���ه أه���م 
المحاصي���ل في العال���م التي تحت���وي على 

البروتين وأحد المصادر للسعرات الحرارية.
ووفق���ا له���ذا البح���ث س���يواجه القمح 
مستقبال صعبا في العالم النامي، حيث دفعه 
ارتفاع أس���عار القطن وال���ذرة وفول الصويا 
إلى األراضي الهامشية على نحو جعله أكثر 

عرضة للتأثر بتغير المناخ.
ويمث���ل أحد البدائل، الس���يما في جنوب 
آسيا، نبات المانيهوت المعروف بقدرته على 

تحمل الضغوط المناخية.
وق���ال ب���روس كامب���ل – مدي���ر برنام���ج 
مجموع���ة بح���وث تغي���ر المن���اخ والزراعة 
واألم���ن الغذائي- ل�»بي بي س���ي« أن أنماط 
التغيي���ر الت���ي س���تحدث في المس���تقبل قد 

حدثت بالفعل في الماضي.
وأض���اف كامبل »أنه قب���ل عقدين لم يكن 
هناك أي اس���تهالك لألرز ف���ي مناطق معينة 
في افريقيا. وقد غي���ر الناس رغبتهم نتيجة 
األس���عار ، حيث أصبح من األيسر الحصول 
عليه وأسهل من حيث الطهي. وأعتقد أن هذه 
األنواع من التغيرات تحدث و س���تحدث في 

المستقبل.«
يذك���ر أن أح���د أب���رز االهتمام���ات التي 
تساور الباحثين هو كيفية التصدي للحاجة 
إلى البروتين في النظام الغذائي. ويعد نبات 
فول الصويا أحد المصادر األكثر شيوعا غير 

أنه يتأثر كثيرا بتغيرات درجات الحرارة.
وقال العلماء إن نب���ات اللوبياء الظفرية 
المعروفة في منطقة افريقيا جنوب الصحراء 
باس���م »لحوم الفقي���ر« من النبات���ات األكثر 
تحم���ال للجف���اف و التي يمك���ن زراعتها في 
أح���وال مناخي���ة دافئة، وتع���د بديال معقوال 

للصويا.

كشف الباحثون أن تناول المشروبات الغازية السكرية يزيد احتمال اإلصابة بالجلطات.

سيلتجئ الناس إلى زراعة املوز ألنه أكثر تكيفا مع املناخ
للمراسلة والتعقيب: 

health@alarab.co.uk

التفيا تفتخر بتسجيل عالجها 
الفايروس���ي  مل���رض العص���ر، 
ويتمي���ز بقدرته قتل مائة الف 
خلية س���رطانية مقاب���ل خلية 
سليمة واحدة عند حقن جسم 

املريض به.


